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Turneringen afvikles over den første tirsdag i april, maj, juni, juli, august, september og oktober.  
 
Det er kun de første 9 huller der indgår i turneringen.  

 

Den første tirsdag i hver måned registreres den enkelte spillers antal slag på hvert af de første ni huller. 
Spillerne kan forbedre sin score på det enkelte hul på disse tirsdage gennem hele sæsonen.  

 

Efter den første tirsdag i oktober registreres laveste antal slag på det enkelte hul gennem hele sæsonen 
for hver enkelt spiller. Slagene for de ni huller sammenlægges for hver enkel spiller.  
Rækkefølgen mellem spillerne opstilles.  
Nr. 1 bliver spilleren med laveste sum af slag for de ni huller. Nr. 2 bliver spilleren med det næstlaveste 
antal slag osv.  
To spillere med samme sum af slag får samme placeringsciffer.  
Alle spillere får herved et placeringsciffer. Nr. 1 får placeringsciffer 1, nr. 2 får placeringsciffer 2 osv.  
For at få en placering i turneringen er det dog en betingelse, at man har opnået stablefordpoint på alle 9 
huller. 
 
Efter den første tirsdag i oktober registreres højeste antal stablefordpoints på det enkelte hul gennem 
hele sæsonen for hver enkelt spiller. Antallet af stablefordpoints for de ni huller sammenlægges for hver 
enkel spiller.  
Rækkefølgen mellem spillerne opstilles.  
Nr. 1 bliver spilleren, hvor summen af stablefordpoints for de ni huller er højest. Nr. 2 bliver spilleren hvor 
summen af stablefordpoints for de ni huller er næsthøjest osv.  
To spillere med samme sum af stablefordpoints får samme placeringsciffer.  
Alle spillere får herved et placeringsciffer. Nr. 1 får placeringsciffer 1, nr. 2 får placeringsciffer 2 osv.  
For at få en placering i turneringen er det dog en betingelse, at man har opnået stablefordpoint på alle 9 
huller. 
 
Konkurrencen vindes af den spiller der gennem sæsonen har den laveste sum af placeringsciffre. Står to  
spillere lige vinder spilleren med laveste handicap på finaledagen (placering i den samlede stilling, vinder 
af slagspilsrækken og vinder af stablefordrækken). 
En spiller behøver ikke at spille på finaledagen for at opnå placering i de forskellige rækker. 

 

Der skal benyttes scorekort, udskrevet fra GolfBox, med entydig angivelse af dato, spillerens navn og 
DGU-nummer, handicap samt antal tildelte slag ud for hvert hul.  
Antal slag og Stablefordpoints på det enkelte hul skal angives på scorekortet, som skal være 
underskrevet af spiller og markør.  
Såfremt markørens underskrift ikke entydigt angiver markørens navn skal markørens DGU-nummer 
angives.  
Der kan kun dispenseres fra ovenstående regel, såfremt der ikke kan udskrives scorekort på GolfBox 
terminalen i klubrummet. Hvis det er tilfældet, skal der anvendes et rent scorekorts, som skal indeholde 
nøjagtig de samme oplysninger som angivet ovenfor.  

 

Såfremt scorekort ikke er udfyldt i henhold til ovennævnte regler, vil scorekortet ikke blive godkendt, og 
dagens score vil ikke tælle med i turneringen. Dette gælder også, hvis der er angivet fejlagtigt Stableford-
score ud for et eller flere huller.  

 

Umiddelbart efter månedens runde kan den enkelte spillers score på hvert enkelt hul ses på 
herreklubbens hjemmeside og på herreklubbens opslagstavle i klublokalet. Det samme gælder for de tyve 
bedst placerede i slagspils-rækken, i Stableford-rækken og i den samlede række.  
For at få en placering i turneringen er det dog en betingelse, at man har opnået Stablefordpoints på alle 9 
huller. 



 

 

Såfremt en spiller ikke er enig i, hvad der fremgår af herreklubbens hjemmeside eller af herreklubbens 
opslagstavle i klublokalet, skal spilleren gøre indsigelse senest på datoen for den efterfølgende runde, da 
scorekort maksimalt gemmes 5 uger.  
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